
 

 

 

نَاَْولَقَدْ  م  ْآدَمَْْبَنِيَْكرَّ

السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته . أعوذ باهلل من الشيطان الرجيم بسم هللا الرحمن الرحيم . الصالة والسالم على رسولنا محمد سيد 

هللا الفائز الداغستاني ، شيخ محمد األولين واآلخرين . مدد يا رسول هللا ، مدد يا ساداتي أصحاب رسول هللا ، مدد يا مشايخنا ، شيخ عبد 

 ناظم الحقاني ، دستور . طريقتنا الصحبة والخير في الجمعية .

نَاَْولَقَدْ  م  ْآدَمَْْبَنِيَْكرَّ

 ثم ومن ،ترعاهم أمهاتهم  ، البداية في. ويكبرون  ، شبابيصبحون  ،أطفال  ونصبحي ،البشر  يولد ."كرمناه  لقد "سبحانه وتعالى  يقول

 ، العيش ونكسبيو العمل فرص يجدون ، العمل بعد فقط.  بأنفسهم ويعتنوا الى أن يتزوجوا تهتم بهم همتأسر.  واألسرة األبينتبه عليهم 

 . انفسهمباإلعتناء ب الناس يبدأو

 مثل هللا أظهر.  هب ونعترفي ال أو عز وجل اهللب يعترفون كانوا سواء ، المسلمين غير أو المسلمين من كانوا سواء األمر على هذا النحو

:  الطريقة نفسب الحيوانات.  هذه النظر وجهة من نمتشابهو الجميع. سيتبعونها ويستمرون  ، الرزق لكسب طريقة ، لجميعلالطريقة  هذه

 .ون زوليو أوساخ ونصبحب ثم ، يحاسبون ، اآلخرة إلى ونيخرجس ،يأكلون ويشربون 

نَا َولَقَد  ْ" فئة في وندخلي ، ذلك فعلوا إذا. هذه الدنيا  في ، هنا هللا يقول ما يفعل ،جل وعال  هللا ومعرفة العمل لبني آدم مهم هو ما م   َكرَّ

 .مقام  أعلى ووه بني آدمك إليهم أشار ثممن و.  اآلخرة في الخير وكل الجنةب هللا هموعد. المكرمين  فئة في يدخل لذلك. " آدَمَ  بَنِي

 ذلكفي . ويرحل  يموتفي النهاية و الدنياهذه  في ة أقداماألربعب حيوان مثل عملتو ، عملتو ، ستعمل ،عز وجل  اهللب تعترف إذا لم

 .وجل  عز هللا يقول الحيوانات من أسوأ ولكن ، الحيوانات ليس مثل.  سيئ مكانالى  بل اآلخرة في جيد مكان إلى تذهب لن الوقت

ولن يذهبوا الى  على ذلك ونسيحاسب ، ذلك ومع.  اآلخرة في سيحاسبون على ذلك ، آخر حيوان عذبوا إذا ؟ جيد الحيوانات وضع لماذا

 . األبد إلى النار أو الجنة في ونكونوسي ، فقط البشر سيحاسبون. ون زوليو أوساخ يصبحون همولكن النار

 ههذ.  اآلخرة في يكونوا محفوظين لن.  الحيوانات من أسوأ وضعهم.  الحيوانات مثل نوااك لو شاكرينال ون منكوني أن يجب السبب هذال

 في هللا ننسى الن أ يجب السبب هذال.  أقل بل.  اآلخرةمع  مقارنةبال عين ةطرف هي مثل بل.  جدا قصيرة الدنيوية الحياة. ة قصير الدنيا

 ومن هللا التوفيق . . هللا شاء إن الجمعة هذاإكراما ليوم  المقامات أعلى إلى نصل نرجو أن. عز وجل  هللا هيقول ما فعلنو هذه الدنيا

 . الفاتحة

 موالنا الشيخ محمد عادل الحقاني
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